Felvételi tesztlap magyar nyelvből (2011) 1. változat
1. Válaszd el a szavakat minden lehetséges helyen!
10 pont
pöttyös .......................................................... bemászott ...................................................
agyar ............................................................. bodza .........................................................
findzsa ........................................................... surran ........................................................
higgadt.......................................................... ostrom .......................................................
hordó ............................................................ fiainak ........................................................
2. Húzd alá a helyesen írt szavakat!
vígadjunk
gongya
eccer
haragszik
egyel

5 pont
vígaggyunk
gondja
egyszer
harakszik
eggyel

r

3. Állapítsd meg az alábbi szavak szófaját!
5 pont
súly ............................................................ súlyos .........................................................
hajfonat .................................................... halvány ......................................................
száz ............................................................ sajnálta .......................................................
te................................................................ harminc ......................................................
fárad .......................................................... ő .................................................................
4. írd be a táblázatba az igék számát,
személyét és idejét! 9 pont
Ige
Idő
Szám
Személy
teniszezik
táncolni fognak
feleltünk
rajzolsz
versenyeztetek
aludni fogok
5.
Nevezd
meg a
mondatfajtákat a példamondatok alapján!
5 pont
1. Haragszol még? ................................................................................................
2. Fejezd be a beszélgetést! ................................................................................
3. Megkezdődött a felvételi vizsga ......................................................................
4. Hurrá, győztünk! ..............................................................................................
5. Bárcsak tudnám a helyes választ! ...................................................................
6. Pótold a hiányzó j-t vagy ly-t !
12 pont
moso...
fo...ton
ha...lik
go...ó
harká...
ha...lamos
fe...kendő
ha...ó
...ukas
he...es
esté...
tel...es

7. Kapcsold a szilvákhoz a megfelelő toldalékokat, majd foglald mondatba a toldalékos szavakat!
9 pont
Szavak: kenyér, gazdag, hegedű, ember, toll, enged.
Toldalékok: -s, -bői, -on, -nek, -(a)m, -ély.

8. Fejezd be a mondatokat!
5 pont
1. Igyekszem tanulni, hogy .............................................................................................................
2. Elfáradtam, mert ..........................................................................................................................
3. Örülök, hiszen ...............................................................................................................................
4. Szeretek olvasni, mert ..................................................................................................................
5. Megbántam, hogy ................................. . .....................................................................................
9. Folytasd a történetet!
20 pont
Egyik nap az iskolában elmaradt az utolsó óra. A gyerekek nagyon megörültek ennek a hírnek.
Különösen a két barátnő, Kati és Erzsike szeme villant össze huncutul. Már régen szerettek volna
iskola után egy kicsit csavarogni, de eddig nem merték megtenni. Édesanyjuk mindig szigorúan
megkövetelte, hogy tanítás után egyenesen hazamenjenek. Most azonban..........................................

Felvételi tesztlap magyar nyelvből (2011) 2.változat
1. Válaszd el a szavakat minden lehetséges helyen!
10 pont
asszony ....................................................... pedző ...........................................................
bordó ............................................................. lándzsa .......................................................
templom ........................................................ moccan ......................................................
felugrott ....................................................... dióitól .........................................................
magyar........................................................... dagadt.........................................................
2. Húzd alá a helyesen írt szavakat!
5 pont
ucca
utca
engette
engedte
haraguggyunk
haragudjunk
megbetekszik
megbetegszik
hagyta
hatyta
3. Állapítsd meg az alábbi szavak szófaját!
5 pont
enged ........................................................ tengerész ..................................................
alkalmas .................................................... millió .........................................................
hetven ........................................................ játszott .......................................................
mi ............................................................... ők ..............................................................
szivárvány ................................................. gömbölyű .................................................
4. írd be a táblázatba az igék számát, személyét és idejét!
9 pont
Ige
Idő
Szám
Személy
felelni fogsz
befejezzük
hazavittétek
fut
tornáztak
aludni fogok
r

5. Nevezd meg a mondatfajtákat a példamondatok alapján!
5 pont
1. Hajrá, győzött a csapatunk! ..............................................................................
2. Befejezted a dolgozatot? ..................................................................................
3. De szeretném megoldani a metematika feladatot! .............................................
4. Hazahoztam a kitűnő bizonyítványomat............................................................
5. Add ide a könyveket! .......................................................................................
6.Pótold a hiányzó j-t vagy ly-t!
12 pont
he...es
fa...ta
pe...hes
te...fel
mé...
zöre...
hömpö...ög
seké...
...ár
fo...ó
ha...csat
za...lik

i

7. Kapcsold a szavakhoz a megfelelő toldalékokat, majd foglald mondatba a toldalékos szavakat!
9 pont
Szavak: barát, öt, harap, könyv, nagy, asszony.
Toldalékok: -nak, -(ó)s, -(e)k, -on, -ság, -szőr.

8. Fejezd be a mondatokat!
5 pont
1. Hazakísértem a nénit, hiszen ........................................................................................................
2. Elhatároztam, hogy .........................................................................................................................
3. Megmutattam Palinak a házi feladatot, mert .................................................................................
4. Kijavítottam a bizonyítványomat, mert .........................................................................................
5. Segítettem édesanyámnak, hogy ....................................................................................................
9. Folytasd a történetet!
20 pont
Zoli egyik nap későn ment haza az iskolából. Szülei aggódva figyelték az idő múlását. Tudták,
hogy fiúknak már egy órája haza kellett volna érnie az iskolából. Zoli pedig .....................................

